
Ajuntament de Corbera  
    

 

Plaça Major, 16     46612 Corbera      Telf. 96 256 00 03     Fax.  96 297 80 49     E-mail: corbera_reg@gva.es 

 
            
        EXP. NÚM: 
1. l’interessat /Datos del interesado    RÈGIM AMBIENTAL :  
Nom i cognoms/Nombre y apellidos 

 
Document identitat/Documento identidad 

 
En representació de/En representación de (nom i cognoms o raó social/nombre y apellidos o razón social) 

 
Document identitat/Documento identidad 

 
Domicili a l’efecte de notificacions/Domicilio al efecto de notificaciones 

 
C. P. 

 
Municipi/Municipio 

 
Província/Provincia 

 
Telèfon/Teléfono 

 
Fax/Fax 

 
Correu electrònic/Correo electrónico 

 

 
davant V. compareix i EXPOSA: 
 
2. Dades de l’establiment  
Titular (nom i cognoms o raó social, N.I.F. i domicili/nombre y apellidos o razón social, N.I.F. y domicilio) 

 
Denominació o nom comercial/Denominación o nombre comercial 

 
Espectacle o activitat/Espectáculo o actividad (segons catàleg annex Llei 14/2010/según catálogo anexo Ley 14/2010) 

 
Activitat/Actividad (segons nomenclàtor Decret 54/1990/según nomenclátor Decreto 54/1990) 

 
Emplaçament/Emplazamiento 

 

 
 D'acord amb l'article 9 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i 
Establiments Públics, per la presente DECLARE SOTA LA MEUA RESPONSABILITAT,  

□  Que complisc amb els requisits establits en la normativa vigent per a l'exercici d'activitat en les instal·lacions destinades a espectacles o 

activitats recreatives, amb aforament inferior a 500 persones, o no existisca una especial situació de risc i, en particular  ; i que dispose de la 
documentació que així ho acredita segons  l’article 9 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats 
Recreatives i Establiments Públics. 

□   Que em compromet a mantindre el seu compliment durant el període de temps inherent a l’esmentat  reconeixement o exercici. 

 DOCUMENTACIÓ QUE S'ACOMPANYA (marque's el que procedisca):  

□ Documentació acreditativa de la representació (per qualsevol mitjà admissible en dret). 

□ (Si és el cas) Autoliquidació de la taxa per tramitació de servicis?administratius i justificació d'haver-se produït el seu ingrés d'acord amb el que 

preveu les ordenances fiscals municipals. 

□- Projecte d'obra i activitat d'acord amb la normativa vigent firmat per tècnic competent i visat, si així procedira, per col·legi professional. 

□ Si és el cas, còpia de la declaració d'impacte ambiental o de la resolució sobre la innecessarietat de sotmetiment del projecte a avaluació 

d'impacte ambiental, si l'activitat es correspon amb algun dels projectes sotmesos a avaluació ambiental. 

□ Així mateix, en el supòsit de l'execució d'obres, es presentarà certificat final d'obres i instal·lacions executades, firmats per tècnic competent i 

visats, si és el cas, pel col·legi oficial corresponent, acreditatiu de la realització de les mateixes d'acord amb la llicència. En el cas que la 
implantació de l'activitat no requerisca l'execució de cap tipus d'obres, s'acompanyarà el projecte o, si és el cas, la memòria tècnica de l'activitat 
corresponent. 

□Certificats expedits per entitat que dispose de la qualificació d'organisme de certificació administrativa (OCA), pel que s'acredite el compliment 

de tots i cada un dels requisits tècnics i administratius exigits per la normativa en vigor per a l'obertura de l'establiment públic. 
Reglamentàriament, es determinaran les condicions i requisits exigibles a les entitats que es constituïsquen com a organismes de certificació 
administrativa (OCA). 

□ Alternativament, certificat emés per tècnic o òrgan competent i visat, si així procedix, per col·legi professional, en el que s'acredite el 

compliment dels requisits establits en la normativa vigent per a la realització de l'espectacle públic o activitat recreativa de què es tracte. 

□ Certificat que acredite la subscripció d'un contracte d'assegurança, en els termes indicats en la present Llei. 

□ Còpia del resguard pel qual se certifica l'abonament de les taxes municipals corresponents 

 

 

 



4. DOCUMENTACIÓ QUE ES DECLARA RESPONSABLEMENT POSSEIR (marque's el que procedisca):  

□ Documentació fiscal:  

□ Obtenció del Codi d'Identificació Fiscal (CIF)  

□ Alta en la Declaració Censal (model 036) 

□ Alta en l'Impost sobre Activitats Econòmiques (model 036) 

□ Notificacions administratives de les llicències urbanístiques d'obres d'adequació i de primera utilització de l'establiment, indicades a 

continuació. 

□ Memòria descriptiva de l'activitat. 

□ Plans o croquis de situació parcel·lària del local. 

□ Plans o croquis a escala i tancats de planta, seccions i alçats de l'activitat, indicant distribució d'usos, neteges, eixides d'emergència, situació 

de maquinàries i d'equips de condicionament d'aire o climatització, situació dels mitjans de protecció contra incendis, situació de farmaciola de 
primers auxilis, situació d'eixides d'aire de ventilació de neteges o d'altres locals i dels equips de climatització. 

□ En el cas d'existir equips de climatització amb limitació de potència, Memòria descriptiva indicant les característiques de l'equip instal·lat, 

potència frigorífica, cabal d'aire de condensació, dimensions, etc., situació dels equips exteriors o eixides d'aire de condensació, i les distàncies 
als buits de finestres i sòl, complint al Codi Tècnic d'Edificació i normativa sectorial d'aplicació. 

□ Butlletí d'instal·lació elèctric presentat en el servici d'indústria de la Conselleria d'Innovació. 

□ Contracte de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis, per empresa autoritzada. 

□ Certificació redactada per tècnic competent de què l'establiment reunix les condicions establides en el Codi Tècnic de l'Edificació, el 

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, la normativa de protecció contra el soroll i contra la contaminació acústica, La llei 2/2006, de 5 de 
maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental i disposicions concordants en matèria d'accessibilitat, i la resta de Reglaments i 
disposicions legals en vigor aplicables, perquè l'activitat en qüestió puga ser exercida en el referit emplaçament. 

□ Documentació específica de l'activitat (haurà de ser detallada).  

 COM A INTERESSAT M’ASSABENTE DE LES ADVERTÈNCIES SEGÜENTS:  
 
 - Que d'acord amb allò que s'ha establit per l'article 9 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, 
Activitats Recreatives i Establiments Públics, l'Ajuntament inspeccionarà l'establiment per a acreditar l'adequació d'este i de la activitat al projecte 
presentat pel titular o prestador, en el termini màxim d'un mes des de la data del registre d'entrada. 
 - Que una vegada girada la visita de comprovació i verificats els extrems anteriors, l'Ajuntament expedirà, si és el cas, l'acta de 
comprovació favorable, la qual cosa possibilitarà l'obertura de l'establiment amb caràcter provisional fins a l'atorgament per l'Ajuntament de la 
llicència d'obertura. 
 - Que si la visita de comprovació no tinguera lloc en el termini citat, el titular o prestador podrà, així mateix, sota la seua responsabilitat, 
obrir l'establiment, prèvia comunicació a l'òrgan municipal corresponent. 
 - Que, no obstant si l'interessat aporta el certificat d'un Organisme de Certificació Administrativa (OCA), l'obertura de l'establiment podrà 
realitzar-se de manera immediata i no necessitarà d'atorgament de llicència municipal. 
 - Que, en tot cas, l'Ajuntament podrà procedir, en qualsevol moment, a realitzar la inspecció de l'establiment i si es comprovara en eixe 
moment o en un altre posterior la inexactitud o falsedat de qualsevol dada, manifestació o document de caràcter essencial presentat o que no 
s'ajusta a la normativa en vigor, l'Ajuntament decretarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici de la activitat, sense perjuí de les 
responsabilitats penals, civils o administratives que procediren. 
 - Que, als efectes del còmput de terminis, el procediment per a la concessió de llicència només s'entendrà iniciat quan la petició vaja 
acompanyada del certificat del tècnic director de les instal·lacions i dels altres documents indispensables per a dotar de contingut la resolució. Les 
deficiències documentals, notificades a l'interessat, suspendran el termini assenyalat per a la visita d'inspecció. 
 - Que, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa de la 
incorporació de les dades personals que resulten d'este expedient, als fitxers automatitzats dels que és responsable este Ajuntament, per a la seua 
utilització en l'exercici de les seues funcions pròpies dins del seu àmbit de competències. Els afectats podran exercir el seu dret d'oposició, accés, 
rectificació i cancel·lació per mitjà de sol·licitud dirigida a este Ajuntament. 

 Per tot açò  COMUNICA  

Que de conformitat amb el que disposa la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de servicis i el seu exercici i article 
9 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics es comunica amb 
caràcter previ l'obertura de l'establiment per a la prestació de servicis indicats, amb efectes (del dia de la data, a partir del dia) 

), i declara responsablement que són certs quantes dades i documents han sigut exposats en la present comunicació i 
declaració responsable. 

 Corbera , a               de                               de 20     L’interessat 
 

 
 
 
 
 
 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE CORBERA  


